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Jazz gudstjeneste

Søndag d.8. oktober kl. 16.00
Kom til en swingende jazz-gudstjeneste. Med festlig
og afvekslende korsang og musik, med stor variation i udtryk, stil og stemning. Sang og musik ved Vox
1 koret og orkesteret Tordenskjolds Soldater under
ledelse af Jes Solmer.
Vi får at se, om der også bliver plads til et par swingende fællessalmer.

ter arrangementet af med en kop kaffe. Tag familien
under armen, du slipper for både at skulle tænke på
aftensmaden og aftenkaffen og kan oven i købet få
nogle hyggelige timer sammen med de øvrige fremmødte. Af hensyn til madbestillingen er tilmelding
nødvendig senest d. 20./10. 2017, enten på mail kettingsogn@hotmail.com eller på telefon 24 94 79 13.
På gensyn i sensommeren/efteråret. På menighedsrådets vegne, Tove.

Reformationsdag

Alle Helgens Gudstjeneste

Tirsdag d.31. oktober
Vi er endnu ikke helt færdige med at markere reformationsjubilæet. Tirsdag d. 31. oktober markeres
500 års jubilæet rundt i hele landet. I Ketting har vi
valg at markere dagen og invitere sognets beboere
til at deltage i arrangementet. Vi mødes ved Sognehuset kl. 16.00, hvor der vil blive plantet nogle frugttræer ved Sognehuset. Efterfølgende følges vi op i
kirken til en kort gudstjeneste, som sluttes af med
et kvarters ringning. Biskoppen har opfordret alle
stiftets kirker til fællesringning fra kl. 17.00 til 17.15.
Bagefter vil der være fællesspisning i Sognehuset.
Denne gang vil der være en egenbetaling på 50,- pr.
person (børn halv pris). Pengene går ubeskåret til
træprojektet ”Plant håb i verden” i Cambodia og
Myanmar (det tidligere Burma). I oktober plantede
Dronningen også et træ i Lutherhaven i forbindelse
med afsløringen af det nye alterforhæng, Dronningen havde broderet til kirken i Wittenberg. Vi slut-
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Søndag d. 5. november kl. 11.00
Vi mindes dem der er døde i Ketting sogn i årets løb.
Vi tænder et lys for de døde og deres navne læses
op. Ved at tænde lys markerer vi, at vi lever i håbet
og troen på at vores lys fortsat skinner hos Gud, selv
når vi dør. Gud har lovet os at han er med os alle
dage indtil verdens ende.
Inden gudstjenesten er der formiddagskaffe kl. 10 i
Sognehuset.

Familiegudstjeneste.

Søndag d. 26. november: Hvor minikonfirmanderne deltager.
I år inviteres børn i 3. og 4. klasse, der bor i Ketting
sogn, til minikonfirmand i weekenden d. 24.-26. november. Invitationer bliver delt ud på Augustenborg
skole, når tiden nærmer sig. Vi skal se kirken, synge
og spise, lørdag tager vi på udflugt og søndag er vi
med til gudstjenesten.
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Nyt fra sognepræsten
Ved Annette Birk
Hvad skal vi synge i kirken?
Nogle syntes at det vi synger ikke er kendte salmer,
andre syntes vi skal synge nye salmer.
Vi kan ikke gøre alle tilpasse. Det er en umulighed.
Men vi kan forsøge og det gør vi. Jeg tror vi altid
synger en salme vi alle kende, hvis vi går i kirke en
gang imellem eller hvis vi er så heldige at vi fik lov
til at synge morgensang i skolen; dengang der var
morgensang til.
Det er dejligt når vi kan synge med på salmerne i
kirken.
Men vi kan ikke synge med, hvis vores kendskab
rækker til ti sange. Der er knapt 800 salmer i vores
salmebog. Da der var Salmemaraton i Sønderborg
provsti, forsøgte vi at synge os igennem alle salmerne i salmebogen, og hver gang, var der salmer jeg og
andre ikke kendte. Salmer som sikkert er kendte og
synges andre steder end her.
Salmebogen er stor og tung og vi kan ikke dem alle
og alle blive heller ikke sunget, her hos os.
Salmebogen er i dag næsten forældet i det øjeblik
den udkommer. Der kommer hele tiden nye salmer
til. Nyt tillæg til salmebogen er nu udkommet, i 2
forskellige udgaver: Kirkesangbogen og 100 salmer.
I anledningen af 500 året for Reformationen er der
udgivet et lille hæfte med 17 nye salmer der er skrevet over Martin Luthers katekismussalmer. Salmer
skrevet over de grundlæggende temaer i kristendomsundervisningen.
Førhen blev der udgivet en ny salmebog 2 gange i
hvert århundrede. I dag lever vi i en tid, hvor alt ændrer sig meget hurtigere end før.
Siden 2002, hvor vi fik den salmebog vi benytter i
dag, er der udgivet så mange nye salmer, at man kan
lave en hel salmebog, bare af dem.

Lutherrosen

En lille forklaring på et symbol mange
måske har set i forbindelse med reformations fejringen.
Martin Luthers personlige segl er blevet
et udbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke. Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfæstede Jesus Kristus.
Det røde hjerte står for liv og kærlighed,
mens den hvide rose repræsenterer glæde
og fred. Den blå farve reflekterer himmelens herlighed og guldringen henviser til
evigheden og uendelig rigdom.
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For at synge nogle af de nye salmer ved gudstjenesterne er vi begyndt at have Månedens Salme. En
salme der synges hver søndag i måneden og som vi
får lært, fordi organisten spiller melodien inden vi
selv skal synge med.
Kirken er båret af traditioner og fornyelse.
Vi lever i et samfund, hvor vores værdier er under
pres. Måske fordi vi ikke kender dem og derfor ikke
kan fortælle dem videre til vores børn.
Vi lever i et limbo, et tomrum, hvor alt er lige meget.
Intet er heldigt, intet har værdi, bortset fra penge og
så måske lige mig selv og min familie og mine venner.
Vores fælles grundlag, som samfund, som lokalsamfund har det ikke let. Foreningslivet har det svært,
fordi vi ikke lige kan se hvad det gavner mig.
Vi går efteråret i møde med gudstjenester vi kender,
med kendte og mindre kendte salmer. Men samtidig
byder efteråret også på andre former for gudstjenester. Vi skal sige tak for høsten, for det daglige bød,
vi skal lytte til jazz og se skuespil.
Og vi skal mindes dem der var, både til Alle Helgen
og ved kranse nedlæggelse i november.
2017 har i kirkeligt regi stået i reformationens tegn.
I år er det 500 år siden Martin Luther slog sine teser
op på en kirkedør i Wittenberg.
Biskop Marianne Christiansen kommer til Ketting
Sognehus onsdag d. 29. november og fortæller om
Martin Luther og hans betydning for vores kirke. Jeg
er sikker på at vi får lov til at synge nogle salmer af
Luther den dag. Både nogle vi kender og nogle vi
ikke kender.
For kirken byder på noget kendt og noget vi ikke har
fået kendskab til endnu.
I ønskes et godt efterår med traditioner og fornyelser.
Annette Birk
Vivit
Betyder ”han lever”
på latin.
Sort kors
Lidelse og død, men
også opstandelse.
Blå himmel
Den himmelske
glæde.
Rødt hjerte
Menneskets hjerte i
sin naturlige farve.
Gylden Ring
Den evige, himmelske salighed.
Hvid rose
Troens glæde, trøst
og fred.
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Sognemøder
Sognemøder. (en brochure med efterårsprogrammet kan findes på www.Kettingkirke.dk og ligger
desuden i kirke og sognehus.
Søn. 10. september kl. 11.00
Sommer/Høstfest - Susanna Stefansson
Sommer-/ høstfesten begynder med en festgudstjeneste i Ketting Kirke kl. 11, Bagefter er der fælles
samvær/ hygge med musik, spisning og sang i Sognehuset. Vi forventer at slutte omkring kl. 15.
Tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./SMS til
2966 7322 eller mail til: Kettingsogn@hotmail.com
Ons. 27. september kl. 19:30
Indien – v/Karen og Poul Dam
Indien er verdens største demokrati, det er en ung
stat, der blev selvstændig i 1947. Der er op imod 10
forskellige religioner: Hinduismen er den dominerende, derefter kommer muslimer. Ja Indien, med
13% muslimer er det land i verden, hvor der bor flest
muslimer - omkring 140 mill.
Tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./SMS til
2825 1487 eller mail til: Kettingsogn@hotmail.com
Ons. 25. oktober: kl. 19:30
Syng dansk aften v/organist Jenny Skovmand
Hvorfor synger vi aldrig? Jenny Skovmand vil vælge
og fortælle om nogle sange fra højskolesangbogen.
Efter kaffen vil der blive mulighed for at deltagerne
vælger sange.
Tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./SMS til
5150 1281 eller mail til: Kettingsogn@hotmail.com
Ons. 29. november: kl. 19:30
Luther / Luther. Biskop Marianne Christiansen
”Her står jeg, jeg kan ikke andet”
Biskop Marianne Christiansen fortæller om Reformationens betydning.
Hvordan står det til med menneskesyn, etik, samfundsansvar, dannelse, individualisme, kristendom
og politik, kunst og musik i dagens Danmark? I
2017 er det 500 år siden Reformationen tog sin begyndelse med Luthers opslag af 95 teser på en kirkedør i Wittenberg.
Tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./SMS til
4047 3202 eller mail til: Kettingsogn@hotmail.com

Æblefest i Asserballe Kirke
Søndag d. 24. september kl.10.00
Efter gudstjenesten fortsætter dagen ved Præstegården i Asserballe.
Reformations fejring i Asserballe kirke med Det
Lille Teater.
Søndag d. 8. oktober kl. 09.30
Under gudstjenesten vil Det Lille Teater fra Gråsten
opføre fire små forestillinger om Martin Luther og
hans betydning for vores liv og tro.
Stykkerne omhandler: Tro, Retfærdighed, Den rette
vej og Synd. Fire områder der har haft stor betydning for vores forhold til Gud. Stykkerne er skrevet
af Morten Knudsen.
Hjemmeside
www.kettingkirke.dk
Vores hjemmeside der
er provstiets ældste er
flyttet til DKM (Det Kirkelige Mediecenter), den
ser lidt anderledes ud end før – men har stort set
de samme oplysninger. En nyhed er, at man her nu
også kan finde alle de konfirmandbilleder, vi har.
Har du et billede som vi ikke har, så vil vi gerne låne
det, gerne med navne på. Hjemmesiden er nu ”responsiv” d.v.s. den tilpasser sig automatisk til PC,
eller mobil telefon.
Kirkekalender.
Der findes en App der hedder kirkekalender.
Hvis du henter den til din telefon – så kan du se Ketting kirkes kalender, gudstjenester og sognemøder.
Kan du ikke finde ud af det så tag fat i en af familiens yngre mennesker, det er den nemmeste måde at
holde sig ajour på.
Facebook ”Ketting kirke”
I kan også finde os på Facebook. Her er
der billeder fra forskellige arrangementer

Tir. 12. december: Kl. 14:00
Præstens julehygge. V/ Annette Birk
Tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./SMS til
4047 3202 eller mail til: Kettingsogn@hotmail.com
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Babysalmesang
- er et tilbud for babyer i alderen 0-12 mdr. og deres forældre.
Alle børn er musikalske. Musikken fremmer børnenes udvikling og giver mor/far og barnet mulighed
for at være hinanden nære. Alle børn synger før de
taler, og danser før de kan gå.

Vi mødes i Asserballe Præstegård torsdage kl. 10.00
for at synge og lege sammen. Babysalmesang støtter
indlæringen med sang og bevægelser. Sang og bevægelse varer en lille times tid og bagefter hygger vi
os med en kop te.
Vil du være med så kontakt
Jenny Skovmand
på tlf. 5150 1281

Gudstjenester
September
Søndag

3.

09.30 12. søndag efter trinitatis

Annette Birk

Søndag

10.

11.00 Sommer og Høstfest, se omtale

Annette Birk

Søndag

17.

09.30

Anne Margrethe Hvas

Søndag

24.

10.00 Æblefest i Asserballe Kirke

Søndag

1.

09.30 16. søndag efter trinitatis

Anne Margrethe Hvas

Søndag

8.

16.00 Jazz gudstjeneste, se omtale

Annette Birk

Søndag

15.

09.30 18. søndag efter trinitatis

Annette Birk

Søndag

22.

11.00 19. søndag efter trinitatis

Annette Birk

Søndag

29.

09.30 20. søndag efter trinitatis

Annette Birk

11.00 Allehelgen, se omtale

Annette Birk

14. søndag efter trinitatis

Oktober

November
Søndag

5.

Søndag

12.

09.30 22. søndag efter trinitatis

Anne Margrethe Hvas

Søndag

19.

11.00 23. søndag efter trinitatis

Anne Margrethe Hvas

Søndag

26.

09.30 Familiegudstjeneste

Annette Birk

Sognepræst (kbf) Provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramserl 20, Ketting, 6440 Augustenborg, tlf. 30 60 73 30 (74 47 16 33).
E-mail: amrh@km.dk. Træffes bedst mandag-onsdag 8-9 og torsdag 9-10. Fredag er fridag.
Organist og korleder: Organist og korleder Jenny Skovmand, Asserballe St. 13, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 31 42.
Graver Finn Voss (Telefontid tirs-fredag 8-16) · Kontor: Kirkevænget 7, Ketting, tlf. 74 47 23 94.
Menighedsrådsformand Tove J. Lind · Sebbelev Skov 1, tlf. 24 94 79 13.
Kirkebil: Tlf. 74 45 95 45 · www.kettingkirke.dk · Kirkeblad nr.1 udkommer i uge 48.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30
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Tryk: Toptryk Grafisk · Tlf. 74 65 01 01

Sognepræst Annette Birk · tlf. 40 47 32 02, E-mail: abi@km.dk.
Træffes bedst i Asserballe Præstegård onsdag mellem kl. 10.00 -12.00 eller efter aftale. Mandag er fridag.

04-08-2017 11:48:38

